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AGENDA
18 september
19 september
21september
25 september
26 september
27 september
27 september
27 september
27 september
28 september
4 oktober
5 oktober

Informatieavond
Schoolreis groep 5 t/m 8
Schoolreis groep 1 t/m 4
Gr 7 & 8 les Ilona Vergonet
MR vergadering
Kiekhuus groep 3 & 4
Startdienst
Start Kinderpostzegels
Teambijeenkomst ASS
Marjolein Sitteler gr 3 & 4
Start Kinderboekenweek
Stakingsdag

Personele zaken:
Juf Renske van der Draai uit Noordwolde komt
op therapeutische basis ons team met een uur
in de week versterken. Zij zal een klein
groepje leerlingen uit groep 2 op de
maandagochtend gaan begeleiden.
Activiteitenkalender
De activiteitenkalender
met daarin tekeningen
van leerlingen ligt op dit
moment bij de drukker.
We hopen de kalender
volgende week mee te
geven aan de oudsten.
Het geheel ziet er prachtig uit.

Onderwerp: staking 5 oktober
Geachte ouders en/of verzorgers,
Via de televisie, de radio of krant heeft u vast en
zeker al vernomen van de actie van leerkrachten in
het basisonderwijs om een eerlijker salaris en minder
werkdruk. Voor de zomervakantie heeft in dit verband
ook al een zogenaamde ‘prikactie’ plaatsgevonden
en is de school een uur lang dicht geweest. Op 5
oktober aanstaande wordt de actie uitgebreid. De
organisaties die verenigd zijn in het PO-Front,
hebben deze dag tot een staking opgeroepen om
hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten.
Het PO-front vraagt alle werknemers in basis- en
speciaal onderwijs om deze dag het werk neer te
leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen
voor een massale actie.

Om deze actie kracht bij te kunnen zetten wil ik de
medewerkers van de Tjongerwerven alle ruimte
geven deze dag het werk neer te leggen en aan de
actie deel te nemen. Voor u is hierbij het volgende
van belang.
School dicht op 5 oktober 2017
Wanneer de meeste leerkrachten het werk
neerleggen kan de school niet open. Het is niet
toegestaan invallers in te zetten om de stakende
leerkrachten te vervangen. Evenmin mag een
beroep worden gedaan op uitzendkrachten. Dit zou
immers het recht op staking ondermijnen. Het kan
natuurlijk zijn dat een aantal leerkrachten besluit
niet mee te doen aan de staking en gewoon willen
werken. Dit is een persoonlijke keuze en die keuze
wordt gerespecteerd. Er bestaat namelijk geen
stakingsplicht en iedereen heeft het recht te werken.
Wanneer slechts een enkele leerkracht wil werken,
dan zal dat onvoldoende zijn om de school open te
houden. Ik vraag u dan ook rekening te houden met
deze staking en 5 oktober in uw agenda te noteren
als een dag waarop school dicht is.
Opvangplicht
Er wordt door juristen verschillend gedacht over een
eventuele opvangplicht van schoolbesturen voor de
leerlingen. Sommige juristen vinden dat die plicht er
wel is en dat leerlingen opgevangen moeten worden
als het echt niet anders kan, andere juristen zeggen
dat het niet hoeft als de sluiting van de school op tijd
wordt aangekondigd.
Ik ben van mening dat het moeten voldoen aan de
opvangplicht het recht op staking ondermijnt. Het
Ministerie van OCW gaat echter uit van een
opvangplicht en daar moeten we rekening mee
houden. Over de wijze waarop we aan deze plicht
invulling geven gaan we nog in overleg. Wanneer er
leerkrachten zijn die niet aan de staking mee doen,
dan kunnen zij mogelijk voor de opvang zorgen. Als
bestuur kunnen we één locatie aanwijzen waar
leerlingen opgevangen worden. Niet elke school
hoeft dus open te zijn voor de opvang en ouders zijn
verantwoordelijk voor het vervoer naar en van deze
locatie. Ook is het mogelijk dat de opvang
georganiseerd gaat worden door een organisatie
voor buitenschoolse opvang. De eventuele kosten
voor opvang komen dan voor rekening van de
ouders die hier gebruik van willen maken. Als
bestuur zijn we slechts verantwoordelijk voor het
bieden van opvangmogelijkheden.

Om te inventariseren voor hoeveel kinderen opvang
noodzakelijk is willen we graag een beeld hebben
van het aantal leerlingen waarvoor op geen enkele
andere wijze in de opvang kan worden voorzien.
Mocht u op 5 oktober geen opvang voor uw kinderen
kunnen organiseren, dan wil ik u vragen dit vóór 25
september a.s. met de directeur van de school te
bespreken.

Onderwijstijd
Door de staking zal op veel scholen geen les worden
gegeven op 5 oktober. De Onderwijsinspectie
controleert of aan de minimale onderwijstijden wordt
voldaan. Dit is in het belang van het onderwijs aan
uw kinderen. Een schoolbestuur moet ervoor zorgen
dat aan deze eisen wordt voldaan, ook als er in een
schooljaar wordt gestaakt. Het stakingsmiddel is zo
uniek en uitzonderlijk, dat over de gehele
schoolloopbaan het aantal gemiste uren natuurlijk
verwaarloosbaar is. Ook is in de meeste
schoolroosters voldoende marge ingebouwd om
calamiteiten op te kunnen vangen. In mijn jaarlijks
gesprek met de Onderwijsinspectie zal ik vragen hier
op gepaste wijze mee om te gaan.
Tenslotte
Een staking in het primair onderwijs is uniek, maar
het water staat de medewerkers nu echt aan de
lippen. Als bestuur ben ik verantwoordelijk voor onze
medewerkers en voor de kwaliteit van het onderwijs,
maar dit kan niet worden gegarandeerd als er niet
meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor
de klas staan. Daarom ondersteun ik, in lijn met de
PO-Raad, de actie. Daarbij vertrouw ik tevens op uw
steun.
Met beste groet,
Alfred Vos

Directeur-bestuurder

Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

